wienia dobry Bóg pragnął zaznaczyć, że
każdy z nas musi współpracować z Nim,
korzystając z Jego łaski i wszelkich duchowych pomocy. Niezbędne jednak
stało się uporządkowanie na drodze do
zbawienia – wybór Apostołów pod przewodnictwem św. Piotra i przekazanie im
pełnej odpowiedzialności za docieranie
Dobrej Nowiny do serc wszystkich ludzi. Ustanowienie św. Piotra jako Głowy
Kościoła i przewodnika w wyznawaniu
wiary stanowi fundament, który oparty
jest na woli Chrystusa, byśmy tym bardziej nabrali pewności, że tak tworząc
wspólnotę chrześcijańską, zakorzenioną
na Piśmie Świętym, znaleźliśmy najbardziej błogosławiony sposób dążenia do
celu ostatecznego. W taki sens Bożego
ustanowienia wpatrzeni byli wszyscy dotychczasowi papieże, odczuwający ciężar
odpowiedzialności za Kościół Święty, ale
też radość wzajemnego umacniania się
w dobru. Obaj wyniesieni dziś do chwały
Świętych – Jan XXIII i Jan Paweł II – stanowią wyraźny dowód swego włączenia
się w apostolskie posłannictwo, przekazane im przez Jezusa Chrystusa.
Jan XXIII kierował Kościołem w latach
1958–1963. W swym długim życiu zdobył wielkie doświadczenie w duszpasterzowaniu oraz w pracy dyplomatycznej
w służbie Kościoła. Jako papież nadał impuls całemu Kościołowi w duchu nowych
zadań, ukazujących się w drugiej połowie
XX wieku. To przede wszystkim podjęcie
dialogu ze wszystkimi ludźmi, by wspomóc dążenia do pokoju i pomyślności
wszystkich ludów. Niebagatelnym wskazaniem, podjętym przez Jana XXIII, było
też skierowanie błagań o jedność wewnątrz wspólnoty Chrystusowej; znamy

to jako inspiracje ekumeniczne, by zmierzać do pojednania rozdzielonych wierzących w Jezusa Chrystusa. Wskazywał też
na potrzebę wzajemnego szacunku dla
każdego człowieka.
Jan Paweł II należy do najbardziej gorliwych nauczycieli wiary. Jego pontyfikat, przypadający na lata 1978–2005,
wpisywał się w wielkie potrzeby nie
tylko Kościoła, ale całego świata. Pozostał w naszej pamięci jako niestrudzony
Apostoł, odwiedzając wszystkie kontynenty i umacniając w wierze liczne narody. Kochał Kościół i był przejęty chęcią
śpieszenia ludzkości z pomocą w przełamywaniu słabości i grzechów. Pochodzenie z naszego narodu pomagało mu
we wrażliwym ogarnianiu wszystkich bez
wyjątku ludów i narodów. Pomagał nam
zrozumieć, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, zakotwiczona w narodzie wybranym na terenie Palestyny, skierowana
jest do każdego z ludzi, a Kościół Święty
przeznaczony jest do umożliwienia zrealizowania tego zadania.
W dniu kanonizacji tych wielkich Pasterzy
Kościoła każdy z nas na pewno dokonuje
refleksji nad znaczeniem tego uroczystego aktu. Warto zadać sobie pytania:
Czy rozumiemy sens i naturę wspólnoty
kościelnej? Czy szanujemy wolę Jezusa
Chrystusa, powołującego każdego kolejnego papieża do troski o Kościół? Czy
podejmujemy wysiłek, by poznawać nauczanie Kościoła, głoszone przez papieży? I chyba najważniejsze: Czy kochamy Kościół, który my tworzymy jako
żywe zgromadzenie i jak bardzo nam zależy, aby Kościół był właściwie oceniany
w świecie i tym samym mógł głosić Dobro i Prawdę każdemu z nas?
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Dar kanonizacji Jana X XIII i Jana Paw ła II
Od wielu miesięcy jesteśmy pod wrażeniem przygotowań do uroczystego aktu
kanonizacji, czyli wyniesienia na ołtarze dwóch wielkich papieży: Jana XXIII
i Jana Pawła II. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego wpisuje się bez wątpienia w szereg przełomowych wydarzeń
w całej historii Kościoła. W szczególny
sposób dotyczy to aktualnego posługiwania papieża Franciszka, pełnego podziwu dla swoich poprzedników. Mamy
to szczęście, że należymy do pokolenia,
które otarło się o przełomowy pontyfikat „papieża dobroci” – jak nazywano

Jana XXIII, a Jana Pawła II „Wielkiego”
mieliśmy tak blisko nas jeszcze zupełnie
niedawno.
Świadomość naszego przywiązania do
posługiwania papieży każe nam kierować
uwagę na istotę wspólnoty, którą powołał sam Jezus Chrystus. Jest nią Kościół
Święty, zbudowany na wierze w Syna Bożego, dzięki któremu zostało nam wysłużone zbawienie przez otwartą drogę do
doskonałości. Największym jednak zaskoczeniem był fakt, że przewodzenie
Kościołowi Pan Jezus złożył w ręce ludzi.
Przez takie ustanowienie porządku zba-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
27 kwietnia – Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Henryka z okazji 40. rocznicy ślubu
10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Kucharczyk, † babcię Joannę,
† córkę Mariolę oraz †† z pokrewieństwa
		– modlitwa za roczne dziecko – Paulinę Rosół
		– chrzty: Rafał Kobielarz i Amelia Szkudlarek
17.00 – nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II — „Świętość i miłosierdzie”
18.00 – za † Józefa Gorzel, † matkę Marię, †† rodziców Mariannę i Piotra Góral,
†† z rodzin Góral, Gatner i Sobota, † chrzestną Franciszkę Gąsiorowski
28 kwietnia – poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski
18.00 – za † Mieczysława Butkiewicza w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców z
obu stron, † zięcia Antoniego Czekałę, † szwagra Stanisława Butkiewicza, † brata i szwagra Stanisława Radziewicza oraz † bratową
29 kwietnia – wtorek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
18.00 – za † Urszulę Jarzyna
30 kwietnia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i dla Gabrieli
z okazji urodzin
1 maja – czwartek — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
17.00 – Godzina Święta i nabożeństwo majowe
18.00 – za † Antoniego Grabisch, †† rodziców Slanina i dusze w czyśćcu cierpiące
2 maja – piątek — wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Ryszarda Filusz, †† rodziców Annę i Romana Rzepka,
†† teściów Filusz, †† z pokrewieństwa Rzepka i Filusz oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
3 maja – sobota — uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
10.30 – w intencji rocznego dziecka Wiktorii Adamczyk
17.30 – Nieszpory maryjne
18.00 – za †† Józefę i Józefa Grzesik, † syna Ryszarda i † siostrę Różę

4 maja – Niedziela III Wielkanocna
8.00 – za † Barbarę i Czesława Król, † Laurę Nowakowską i dusze w czyśćcu
cierpiące
10.30 – w intencji rocznych dzieci: Aleksandra Zielińskiego i Oliviera Klimka
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Małgorzatę Jabłońską w 3. rocznicę śmierci i †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Liturgia dzisiejszej niedzieli wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia
się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.
Dziś rozpoczyna się również Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku był obchodzony w Polsce w październiku. Pamiętajmy zatem o praktykowaniu uczynków
miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać.
Dzisiejszy dzień jest też szczególny ze względu na kanonizację błogosławionych
Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Gorąco zachęcam do udziału w naszym parafialnym dziękczynieniu za dar świętości i miłosierdzia, które chcemy wyśpiewać
podczas nabożeństwa z udziałem zespołu muzycznego o godz. 17.00.
▪▪ W połowie tygodnia rozpocznie się maryjny miesiąc maj z tradycyjnymi nabożeństwami majowymi, które w naszym kościele będziemy celebrowali codziennie o godz. 17.30.
▪▪ 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę Świętą. Nie będzie
Mszy św. szkolnej.
▪▪ W pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 10.30 i 18.00. Msza św.
w intencji Ojczyzny będzie celebrowana w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.▪
W tym dniu o godz. 8.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W związku z ogłoszonym w Kościele Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, siostry zapraszają w niedzielę
4 maja o godz. 15.00, do auli przy kościele św. Antoniego na przedstawienie
przygotowane przez Siostry, dzieci z Ochronki i ich Rodziców.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą
niedzielę – na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezji.
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